REGULAMENTO DA 27.ª COPA BRASIL QUBICAAMF 2018

1. FORMATOS E CATEGORIAS:
1.1 – Individual.
1.2 – Categorias: Masculino e Feminino.
1.3 – Aberto a todos os filiados ou não pelo Centro de Boliche, Ligas,
Clubes particulares ou Federações.
2. DOS PARTICIPANTES:
2.1 – Aberto a todos os adeptos e simpatizantes do esporte Boliche.
Qualquer atleta considerado profissional de boliche não poderá
concorrer à classificação.
2.2 – Os vencedores da 27.ª Copa Brasil QubicaAMF 2018 devem
ter a cidadania brasileira ou se forem estrangeiros, ter a carteira de
identidade de estrangeiro com visto de "permanente" no Brasil para
participar da 54.ª Copa Mundial QubicaAMF.
2.3 – Qualquer jogador de Boliche que esteja nas seguintes
categorias, ficará impedido de representar o Brasil ou de concorrer à
classificatória se for:
2.3.1 – Jogador cuja maior parte dos rendimentos seja produto da
renda como jogador de boliche de exibição.
2.3.2 – Indivíduo que se apresente como jogador profissional de
boliche.
2.3.3 – Indivíduo que seja empregado primeiramente pela sua
habilidade de jogar boliche.
2.3.4 – Indivíduo que seja subsidiado ou patrocinado por qualquer
fabricante ou distribuidor de produtos de boliche que não seja a
QubicaAMF.
2.3.5 – Indivíduo que tenha dívida monetária tanto com a QubicaAMF,
Pin1 ou com o centro de boliche onde será disputada a eliminatória.

2.3.6 – Os organizadores reservam-se no direito de aceitar ou não a
concorrência de qualquer um dos inscritos na 27.ª Copa Brasil
QubicaAMF 2018.
2.3.7 – Se por qualquer motivo, algum dos vencedores se enquadrar
em algum dos itens acima, este ficará automaticamente
desclassificado, classificando-se o seguinte jogador elegível.
3. DA REALIZAÇÃO DA COPA BRASIL:
Evento promovido, realizado e coordenado pela Pin1 Bowling Supply
sob a denominação 27.ª Copa Brasil QubicaAMF 2018,
conjuntamente com o XIII Taça Pinheiros 2018 da Confederação
Brasileira de Boliche – CBBOL – Boliche Brasil.
4. ORGANIZAÇÃO:
Organizada pela Pin1 Bowling Supply representante brasileira dos
suprimentos fornecidos pela empresa QubicaAMF.
5. DA FORMA DE DISPUTA:
5.1 – Os 16 (dezesseis) melhores no All Events Masculino e Feminino
se classificarão para a Fase Masters no dia 1.º de maio de 2018
(feriado), terça-feira.
5.2 – Não haverá aplicação de “blind” para participante ausente.
5.3 – Não haverá substituição dos classificados na Fase Masters, caso
não possa jogar será considerado WO e marcado 0 (zero) ponto na
partida.
5.4 – Havendo algum empate nas colocações dos participantes em
suas respectivas divisões e categorias, para efeito de classificação
será usada maior partida dos participantes empatados.
5.4.1 – Caso persista o empate, será usada a segunda maior partida e
assim por diante.
5.5 – Havendo algum empate na Fase Master a vitória caberá ao
melhor colocado na classificação.
5.5.1 – As disputas na Fase Masters serão em forma de chave em
melhor de 3 (três) partidas, da seguinte forma:

5.5.2 – O jogador com melhor classificação no All Events terá o direito
a escolher se fará o 1.º ou 2.º arremesso escolhendo o lado a cada
partida.
5.6 – OITAVAS-DE-FINAL
Jogo 1: 1.º X 16.º lugar;
Jogo 2: 2.º X 15.º lugar;
Jogo 3: 3.º X 14.º lugar;
Jogo 4: 4.º X 13.º lugar;
Jogo 5: 5.º X 12.º lugar;
Jogo 6: 6.º X 11.º lugar;
Jogo 7: 7.º X 10.º lugar;
Jogo 8: 8.º X 9.º lugar.
5.7 – QUARTAS-DE-FINAL
Jogo 9: Vencedor(a) Jogo 1 X Vencedor(a) Jogo 8;
Jogo 10: Vencedor(a) Jogo 2 X Vencedor(a) Jogo 7;
Jogo 11: Vencedor(a) Jogo 3 X Vencedor(a) Jogo 6;
Jogo 12: Vencedor(a) Jogo 4 X Vencedor(a) Jogo 5.
5.8 – SEMIFINAL
Jogo 13: Vencedor(a) Jogo 9 X Vencedor(a) Jogo 12;
Jogo 14: Vencedor(a) Jogo 10 X Vencedor(a) Jogo 11.
5.9 – FINAL
Jogo 15: Perdedor(a) Jogo 13 X Perdedor(a) Jogo 14
disputam 3.º e 4.º lugares
Jogo 16: Vencedor(a) Jogo 13 X Vencedor(a) Jogo 14
disputam o título e a vaga para a Copa Mundial.
6. DAS FALTAS E ATRASOS:
6.1 – Não haverá reposição de partidas nem será considerado o
"blind" em nenhuma rodada da competição. Os frames não jogados
serão pontuados com zero ponto.
6.2 – Não haverá substituição dos classificados na Fase Masters, caso
não possa jogar será considerado WO e marcado 0 (zero) ponto na
partida.
7. DO LOCAL DO EVENTO:
A 26.ª Copa Brasil QubicaAMF será realizada nas pistas do Bolix
Grand Plaza do Grand Plaza Shopping em Santo André, SP.

8. DAS DATAS E HORÁRIOS:
8.1 – A XXVII Copa Brasil QubicaAMF, concomitante com a XIII Taça
Pinheiros – Geraldo Couto e a III Copa Pinheiros dos sócios do E.C.P.
será nos dias 28, 29 e 30 de abril e 1.º de maio de 2018.
8.1.1 – A FASE CLASSIFICATÓRIA será nos dias 28, 29 e 30 de abril
de 2018 com de 6 partidas diárias, no sábado, domingo e segundafeira.
8.1.2 – A FASE MASTERS será no dia de maio de 2018, terça-feira
(feriado) entre os 16 (dezesseis) melhores das divisões Masculinas e
Femininas.
9. DAS INSCRIÇÕES:
9.1 – O valor da inscrição por atleta para os três eventos
concomitantes é de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais).
9.2 – A data limite para a inscrição é até as 18h de 23 de abril de
2.018.
9.3 – O pagamento deverá ser feito no primeiro dia de competição aos
organizadores, no Bolix Grand Plaza em Santo André - SP.
9.4 – Para validar a inscrição enviar confirmação da inscrição com
cópias para os e-mails:
prm.paulo@gmail.com
fabioreinbold@yahoo.com.br
ubirajara.t@gmail.com
10. DO POSICIONAMENTO NAS PISTAS:
10.1 – O posicionamento nas pistas será determinado pelos
organizadores do evento.
10.2 – As mudanças de pistas serão conforme determinação da World
Bowing.
11. DA PREMIAÇÃO DA COPA BRASIL QUBICA AMF:
Os campeões após as finais de cada categoria, masculina e feminina,
terão direito de representar o Brasil na 54.ª Copa Mundial de Boliche
QubicaAMF 2018 de 4 a 11 de novembro de 2018 em Las Vegas,
Nevada, Estados Unidos, com todas as despesas pagas de

transporte aéreo e hospedagem, taxa de inscrição, coquetel de
apresentação, Banquete da Vitória.
12. UNIFORME:
12.1 – Os participantes amadores e não filiados deverão estar
uniformizados com camisas tipo pólo e para aqueles que são filiados a
Clubes, Ligas e Federações deverão estar uniformizados com camisas
alusivas ao esporte de boliche. Recomenda-se o uso de calça social
de cor escura para a divisão masculina. Se tiver algum outro
patrocinador, também será permitido o uso do logotipo nas camisas,
desde que previamente autorizado pelo comitê organizador.
12.2 – Na divisão masculina é proibido o uso de calção ou
assemelhado.
12.3 – Será permitido o uso de bermudas estilo social por qualquer
participante.
12.4 – O uso do uniforme é obrigatório a partir da primeira rodada.
13. BATE BOLA (AQUECIMENTO):
Haverá um bate-bola (aquecimento) de 10 (dez) minutos no início da
competição.
14. CONDICIONAMENTO DE PISTAS:
Para o Condicionamento das pistas, será utilizado um pattern World
Bowling 2018, para os quatro dias de competição, a ser sorteado no
dia 23 de abril de 2018.
15. PREMIAÇÃO:
15.1 – O E. C. Pinheiros e a Pin1 garantem para o campeão e a
campeã o custeio dos gastos com 1 (uma) PASSAGEM aérea ida e
volta para cada um, com taxas de embarque (tarifa econômica),
limitados à cotação do dólar americano em até R$ 3,40 (três reais e
quarenta centavos) na época da aquisição da passagem, e, também,
a HOSPEDAGEM com café da manhã no Hotel oficial, escolhido pela
Organização da Copa Mundial no período de 4 a 11 de novembro de
2018, TAXA de Inscrição na Copa Mundial, COQUETEL de
apresentação, BANQUETE da Vitória e UNIFORME.

15.2 – Caso o valor arrecadado não seja suficiente para o completo
custeio da passagem aérea, então haverá um rateio proporcional ao
número de participantes em cada categoria, masculina e feminina.
15.3 – Em nenhuma hipótese os jogadores premiados poderão trocar
de Companhia Aérea ou Hotel, pois os preços das passagens são
negociados em pacote incluindo jogadores de outros países.
15.4 – Toda e qualquer mudança de datas, escalas e rotas, que sejam
efetuadas pelos jogadores, desde que não comprometam o acordo
com a companhia aérea, correrão por conta e risco dos premiados.
16. DESPACHO E EXCESSO DE BAGAGEM:
As despesas com despacho e excesso de bagagem são de
responsabilidade e por conta dos jogadores premiados.
17. UNIFORME:
17.1 – Os campeões da Copa Brasil QubicaAMF deverão usar o
uniforme cedido pela Organização do evento na 54.ª Copa Mundial de
Boliche QubicaAMF.
17.2 – Caso os campeões tenham um patrocinador, somente poderão
incluir o logotipo deste com expressa autorização da PIN 1 Bowling
Supply, obedecendo local e tamanho determinado pelo regulamento
da 54.ª Copa Mundial de Boliche QubicaAMF.
17.3 – Caso este patrocínio seja conflitante com a marca QubicaAMF
este não poderá ser incluído no uniforme, conforme regulamento da
54.ª Copa Mundial de Boliche QubicaAMF.
18. DOCUMENTOS DE VIAGEM:
18.1 – Os jogadores premiados que se classificarem em suas
respectivas categorias deverão participar da 54.ª Copa Mundial de
Boliche QubicaAMF.
18.2 – Se os classificados não puderem viajar deverão avisar por
escrito ao Comitê Organizador até o dia 16 de maio de 2018.
18.3 – É obrigatório, tanto para os campeões, assim como para os
classificados até o quarto lugar, em ambos as categorias, ter em
ordem seus documentos de viagem, tais como passaportes válidos

conforme legislação em vigor. E, da mesma forma, em relação a
tramitação e obtenção de VISTOS de viagem.
18.3.1 – É obrigatório para os brasileiros ter visto de entrada nos
Estados Unidos.
18.4 – A QubicaAMF e seu representante brasileiro a Pin1 Bowling
Supply, junto com a E. C. Pìnheiros, poderão colaborar na obtenção
dessa documentação, mas as tramitações deverão ser feitas
PESSOALMENTE pelos jogadores premiados.
18.5 – A não obtenção dos documentos ou vistos de viagem em
tempo hábil, DESCLASSIFICARÃO automaticamente os escolhidos
que não cumprirem essa obrigação, fazendo classificar-se
AUTOMATICAMENTE o próximo finalista.
18.6 – A impossibilidade de não poder usufruir total ou parcialmente
de algum dos prêmios não implicará em ressarcimento em dinheiro ou
com outros valores por parte do Comitê Organizador, seja a que título
for.
18.7 – Os prêmios são INTRANSFERÍVEIS e não poderão ser
convertidos em dinheiro, em nenhuma hipótese.
19. CASOS OMISSOS:
Os casos não previstos ou omissos no presente regulamento serão
definidos pela Pin1 Bowling Supply, representante brasileiro da
QubicaAMF em consonância com os demais organizadores do evento.
Maiores informações:
E-mail: ubirajata.t@gmail.com
(11) 99973-0492 (Vivo) - (11) 98084-0492 (Claro)

